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На основу члана 35. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске", број 121/12 и 52/14), члана 30. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Српске», бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26.
Статута општине Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар», бр. 6/05,
Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 21.
редовној сједници, одржаној дана 22. децембра 2014. године, донијела

ОДЛУКУ
о усвајању Нацрта Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Буџета
општине Доњи Жабар за 2014. годину - Ребаланс
Члан 1.
Усваја се Нацрт одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Буџета општине Доњи
Жабар за 2014. годину (Ребаланс) у износу од 1.861.433,00 конвертибилних марака.
Члан 2.
Приходи Ребалансираног Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину у износу од
1.861.433,00 КМ чине:
1. Порески приходи
1.363.699 КМ
2. Непорески приходи
125.300 КМ
3. Грантови
79.337 КМ
4. Трансфери између буџетских јединица – помоћи 80.000 КМ
5. Примици за нефинансијску имовину
10 КМ
6. Примици од зајмова узетих од банака
179.000 КМ
7. Расподјела суфицита из ранијих година
34.087 КМ.
Члан 3.
Расходи Ребалансираног буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину чине:
1. Текући расходи
1.641.399 КМ
2. Издаци за нефинансијску имовину – капитални буџет 111.259 КМ
3. Издаци за отплату дугова
98.775 КМ
4. Средства буџетске резерве
10.000 КМ.
УКУПНО: 1.861.433 КМ
Члан 4.
Саставни дио ове Одлуке је Нацрт Ребаланса буџета oпштине Доњи Жабар за 2014.
годину.
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Члан 5.
Ова Одлука, из нарочито оправданих разлога који се односе на хитност процедуре
усвајања Ребаланса Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину, ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-82/14
22. децембар 2014. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.
____________________________________
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На основу члана 31. тачка д. и ђ. Закона о буџетском систему Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", број 121/12 и 52/14) и члана 26. Статута општине
Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 6/05 и Ванредни број 7/12),
Скупштина општине Доњи Жабар на 21 редовној сједници одржаној 22. децембра 2014.
године, донијела је

ОДЛУКУ
о усвајању Нацрта Буџета општине Доњи Жабар за 2015. годину
Члан 1.
Усваја се Нацрт Буџета општине Доњи Жабар за 2015. годину у износу од 1.185.165,00
конвертибилних марака.
Члан 2.
Приходи Буџета општине Доњи Жабар за 2015. годину у износу од 1.185.165,00 КМ чине:
1. Порески приходи
965.865 КМ
2. Непорески приходи
139.300 КМ
3. Трансфери између буџетских јединица – помоћи 80.000 КМ.
Члан 3.
Расходи буџета општине Доњи Жабар за 2015. годину чине:
1. Текући расходи
969.815 КМ
2. Издаци за нефинансијску имовину – капитални буџет 30.000 КМ
3. Издаци за отплату дугова
175.350 КМ
4. Средства буџетске резерве
10.000 КМ.
УКУПНО: 1.185.165,00 КМ
Члан 4.
Саставни дио ове Одлуке је Нацрт Буџета општине Доњи Жабар за 2015. годину.
Члан 5.
Ова Одлука, из нарочито оправданих разлога који се односе на хитност процедуре
усвајања Буџета општине Доњи Жабар за 2015. годину, ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-83/14
22. децембар 2014. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.
____________________________________
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На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом 17. Закона о
статусу функционера јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“,бр. 96/05 и 98/13) и чланом 26. став 1. тачка 2) Статута Општине Доњи Жабар
(„Службени гласник Општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број
9/12), Скупштина Општине Доњи Жабар на својој 21. редовној сједници одржаној дана 22.
децембра 2014. године, донијела је
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Број 13 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Четвртак, 25. децембар 2014.

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о висини плата функционера Општине Доњи Жабар
Члан 1.
У Одлуци о висини плата функционера општине Доњи Жабар («Службени гласник
општине Доњи Жабар», број 6/14, 9/14 и 10/14), у члану 4. у ставу 1. број «2,2» мијења се
бројем: «2,0».
Члан 2.
У члану 5. у ставу 1. број «2,0» мијења се бројем: «1,8».
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број:01-022-84/14
22. децембар 2014. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.
____________________________________
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На основу члана 17. ст. 1. и 4. Закона о студентском стандарду («Службени гласник
Републике Српске», број 34/08), чл.16. и 30.Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник Републике Српске,бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. Статута општине
Доњи Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар», бр. 6/05,Ванредни број 7/12 и
Ванредни број 9/12), Скупштина општине Доњи Жабар је, на 21. редовној сједници,
одржаној дана 22. децембра 2014. године, донијела

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о стипендирању и награђивању студената
Члан 1.
У Одлуци о стипендирању и награђивању студената ("Службени гласник општине Доњи
Жабар", број 6/11 - Први Пречишћени текст и 10/14) у члану 6. ст. 1.и 4. ријечи „20.
новембра“ мијењају се ријечима: „30. децембра“.
Члан 2.
У члану 7. у ставу 1. алинеја четврта мијења се и гласи:
„да студент има пребивалиште на подручју општине Доњи Жабар у непрекидном
трајању дужем од једне године прије подношења пријаве на конкурс.
Члан 3.
У члану 8. став 1. тачка 1. иза ријечи „апсолвента“ додају се ријечи: „и дужини трајања
апсолвентског стажа“.
У члану 8. став 1. иза тачке 6. додаје се нова тачка 7. која гласи:
„7. овјерену писану изјаву којом изјављује да похађа јавну високошколску установу“.
Члан 4.
У члану 10. став 1. алинеја прва мијења се и гласи:
„- средњу школу завршили са просјечном оцјеном 5,0 (сви разреди средње школе)“.
Члан 5.
У члану 11. став 2. број и ријеч „30. новембра» мијењају се и гласе: «20. децембра».
Члан 6.
У члану 12. став 1. алинеја друга брише се.
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Члан 7.
У члану 14а. бришу се ставови 1. и 2. а досадашњи став 3. постаје став 1.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-81/14
22. децембар 2014. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.
____________________________________
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На основу члана 30. и 36. став 3.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник
Републике Српске“,бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и чл.26.и 31.став 2.Статута општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и
Ванредни број 9/12), Скупштина општине Доњи Жабар,на 19. редовној сједници одржаној
дана 22. децембра 2014. године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о накнадама за вршење послова Скупштине општине Доњи
Жабар
Члан 1.
У Одлуци о накнадама за вршење послова Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени
гласник општине Доњи Жабар”,бр.6/11-Трећи Пречишћени текст и број 10/14) у члану 2.
став 1. тачка 1) број „150,00“ мијења се бројем: „100,00“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Доњи Жабар»
Број: 01-022-85/14
22. децембар 2014. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.
____________________________________
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", бр.101/04, 42/05 и 118/13), а у складу са чланом 26. Статута општине Доњи Жабар
(«Службени гласник општине Доњи Жабар», број 6/05 и Ванредни број 7/12),Скупштина
општине Доњи Жабар,на 21. редовној сједници одржаној 22. децембра 2014. године,
донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о одобравању накнада за рад предсједника савјета мјесних
заједница
I
У Одлуци о одобравању накнада за рад предсједника савјета мјесних заједница
(«Службени гласник општине Доњи Жабар», број 6/11 - Први Пречишћени текст) у тачки I.
ријечи „имају право на накнаду за свој рад у висини од 150,00 КМ“ мијењају се ријечима:
„имају право на накнаду за свој рад у мјесечном износу од 100,00 КМ“,
II
У тачки II. став 2. ријечи „Административне службе“ мијењају се ријечима: „Општинске
управе“.
Страна 4
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III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-86/14
Предсједник Скупштине
22. децембар 2014. године
Лазар Стојановић, с.р.
Доњи Жабар
____________________________________
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На основу члана 22. став 1.Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник
Републике Српске“,број 124/11),члана 30.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. тачка 10. Статута
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.6/05,7/12 и 9/12),
Скупштина општине Доњи Жабар, на Двадесетпрвој редовној сједници одржаној дана 22.
децембра 2014. године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о утврђивању висине комуналне накнаде за канализацију
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању висине комуналне накнаде за канализацију („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, Ванредни број 12/12), у члану 2. ријечи „Административне службе“
мијењају се ријечима: „Општинске управе“.
Члан 2.
У Одлуци, у члану 2. став 2. иза ријечи „рата“ ставља се запета и додају ријечи: « , а
најкасније до 31. 12. текуће године, ».
Члан 3.
Ова Одлука, из нарочито оправданих разлога који се односе на хитност примјене одредби
о роковима плаћања накнаде, ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-87/14
22. децембар 2014. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.
____________________________________
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 9. став 1. тачка з), члана 9. став 2. и члана 114.
Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 106/09) и
члана 26. тачка 2) Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник Општине Доњи
Жабар“, број 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12), Скупштина Општине Доњи
Жабар на својој 21. редовној сједници одржаној 22. децембра 2014. године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о мртвозорничкој служби на подручју општине Доњи Жабар
Члан 1.
У Одлуци о мртвозорничкој служби („Службени гласник Општине Доњи Жабар“, број
28/13 и 10/14), у члану 5. у ставу 1. број „150,00“ мијења се бројем: „250,00“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном
гласнику Општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-88/14
22. децембар 2014. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.
____________________________________
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На основу члана 30. алинеја осма и члана 93. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом 26.
Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05 и
Ванредни број 7/12), Скупштина општине Доњи Жабар је на 21. редовној сједници одржаној
22. децембра 2014. године, донијела следећу

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Споразум између општине Доњи Жабар и општине
Пелагићево о начину и облику обављања послова од заједничког интереса из области
социјалне заштите
Члан 1.
Даје се сагласност на Споразум између општине Доњи Жабар и општине Пелагићево о
заједничком обављању послова од заједничког интереса из области социјалне заштите.
Члан 2.
Споразум из члана 1. у прилогу чини саставни дио ове Одлуке.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине Доњи Жабар да закључи Споразум из члана 2. ове
Одлуке са Начелником општине Пелагићево након ступања на снагу ове Одлуке донесене у
истовјетном тексту од стране Скупштине општине Доњи Жабар и Скупштине општине
Пелагићево.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број:01-022-89/14
22. децембар 2014. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.
________________________

СПОРАЗУМ
О ЗАЈЕДНИЧКОМ ВРШЕЊУ ПОСЛОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Закључен између општине Доњи Жабар коју заступа Жељко Марјановић Начелник
општине Доњи Жабар, с једне стране и општине Пелагићево коју заступа Симо Стакић
Начелник општине Пелагићево, с друге стране, како слиједи:
1.
Овим Споразумом, у складу са одредбама члана 93. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13) и
Смјерницама Министарства здравља и социјалне заштите, општина Доњи Жабар и општина
Пелагићево (у даљем тексту: Стране) одређују начин и облик међусобне сарадње ради
обављања својих дужности извршавања послова од заједничког интереса у области
социјалне заштите.
2.
Ради остваривања начела рационалности, ефикасности и штедње, Стране су
се споразумиле да оснују заједнички Центар за социјални рад као установу социјалне
заштите која има надлежност да на подручју општине Доњи Жабар и општине Пелагићево
врши следећа јавна овлашћења:
a) пружа прву стручну помоћ грађанима,
б) рјешава у првом степену о остваривању права утврђених Законом о социјалној заштити
и одлукама Скупштине општине Доњи Жабар и Скупштине општине Пелагићево о
проширеним правима у области социјалне заштите,
в) рјешава у првом степену о остваривању права из области дјечје заштите,
г) рјешава у првом степену о остваривању права из области породично-правне заштите и
старатељства,
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д) ради на спровођењу мјера према малољетним лицима у кривичном поступку,
ђ) пружа социјалне услуге у поступку рјешавања о правима из области социјалне
заштите,
е) врши надзор над хранитељским породицама,
ж) води евиденцију и документацију о правима, пруженим услугама и предузетим
мјерама у оквиру своје дјелатности и издаје увјерења на основу евиденције и
з) врши исплату новчаних права утврђених овим законом и другим прописима и општим
актима.
3.
Заједнички Центар за социјални рад обављаће и стручне послове у
спровођењу социјалне заштите и социјалног рада, породичне и дјечје заштите, у складу са
Законом о социјалној заштити.
4.
Оснивачи заједничког Центра за социјални рад су општине Доњи Жабар и
Пелагићево.
5.
Цијенећи чињеницу да општина Пелагићево има регистрован Центар за
социјални рад, стране су се договориле да област социјалне заштите функционише на
основу досадашње организације, све до регистрације Заједничког центра, али без
попуњавања мјеста директора Центра, пошто је лице које је обављало ову функцију отишло
у редовну старосну пензију, о чему ће се посебно извијестити Скупштина општине
Пелагићево а у тачки 10. овог Споразума је речено да мјесто заједничког Центра за
социјални рад је у надлежности општини Доњи Жабар.
6.
Такође су се стране договориле да у стручном смислу од дана потписивања
овог Споразума стручни радници по потреби обављају послове за једну и другу општину,а
њихово ангажовање биће регулисано у складу са законским прописима.
7.
Имајући у вуду да општина Пелагићево нема социјалног радника, као и
чињеницу да је неопходно исти попунити, стране ће се договорити око начина попуњавања
овог стручног радног мјеста
8.
Стране су начелно сагласне да заједнички Центар има назив: Јавна установа
Центар за социјални рад за општине Доњи Жабар и Пелагићево, Доњи Жабар.
9.
Сједиште заједничког Центра за социјални рад биће на подручју општине
Доњи Жабар.
10.
Стране су сагласне да директора заједничког Центра за социјални рад именује
и разрјешава Скупштина општине Доњи Жабар, у складу са законом, оснивачким актом и
Статутом заједничког Центра за социјални рад.
11.
Стране су сагласне да заједнички Центар за социјални рад у организационом
смислу преузме стручне раднике досадашњег Центра за социјални рад Пелагићево и
стручне раднике Службе за социјални рад општине Доњи Жабар, у складу са законом,
оснивачким актом и Статутом заједничког Центра за социјални рад.
12.
Стране су сагласне да заједнички Центар за социјални рад обавља дјелатност
средствима рада у објектима и на непокретностима на које Оснивачи пренесу право
коришћења, као и средствима стеченим из других извора, у складу са законом. Оснивач
општина Доњи Жабар се обавезује да обезбиједи канцеларије, опрему и средства у
сједишту Центра, а општина Пелагићево се обавезује да обезбиједи радне просторије,
средства и опрему за обављање пословања Центра у Пелагићеву.
13.
Стране су сагласне да Оснивачи обезбиједе новчане оснивачке улоге за
оснивање и рад заједничког Центра у једнаким износима, што ће се регулисати оснивачким
актом.
14.
Стране су сагласне да се средства за рад и пословање заједничког Центра
обезбјеђују из:
- Буџета Оснивача општине Пелагићево и општине Доњи Жабар у пропорционалним
износима одређеним оснивачким актом и Статутом заједничког Центра за социјални рад,
- прихода остварених обављањем дјелатности,
- из средстава социјалног осигурања,
- дотација виших нивоа власти,
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- донација и
- других извора у складу са законом.
15.
Плате и друга лична примања директора и стручних радника Службе за
социјални рад општине Доњи Жабар које преузима Центар обезбјеђују се из средстава
буџета општине Доњи Жабар, а плате и друга лична примања стручних радника општине
Пелагићево које преузима Центар обезбјеђују се из средстава буџета општине Пелагићево.
16.
Цијенећи чињеницу да је општина Пелагићево и општина Доњи Жабар у
систему Трезорског пословања, неопходно је ускладити методологију обрачуна и плаћања
радника уз поштовање принципа да службена лица из Пелагићева буду на трезору општине
Пелагићево, а службена лица из Доњег Жабара буду на трезору општине Доњи Жабар.
17.
Стране су сагласне да се средства за новчана и друга давања из области
социјалне заштите за кориснике са подручја општине Пелагићево обезбјеђују и плаћају са
Буџета општине Пелагићево, а средства за новчана и друга давања из области социјалне
заштите за кориснике са подручја општине Доњи Жабар обезбјеђују и плаћају са Буџета
општине Доњи Жабар у складу са законом, подзаконским актима и прописима општине
Пелагићево и општине Доњи Жабар.
18.
Стране су сагласне да се средства за трошкове материјала и услуга, набавку
сталних средстава, инвестиционо и техничко одржавање заједничког Центра за социјални
рад обезбјеђују у буџету општине Доњи Жабар и буџету општине Пелагићево, у складу са
законом, оснивачким актом и годишњим програмима рада и финансијским планом Центра
који усвајају Скупштина општине Пелагићево и Скупштина општине Доњи Жабар.
19.
Све финансијске трансакције заједнички Центар ће обављати преко
јединствених рачуна трезора општине Доњи Жабар и општине Пелагићево, у складу са
законом, оснивачким актом и Статутом.
20.
Заједнички Центар за социјални рад ће почети са радом након доношења
оснивачких и других аката потребних за упис у судски регистар, као и прибављене
сагласности Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.
21.
Задужују се Начелник општине Доњи Жабар и Начелник општине Пелагићево
да образују заједничку радну групу за припрему и израду оснивачког и других аката
заједничког Центра за социјални рад, у сарадњи и координацији са Министарством здравља
и социјалне заштите Републике Српске.
22.
Стране су сагласне:
- да Скупштине општина Доњи Жабар и Пелагићево донесу оснивачки акт заједничког
Центра за социјални рад у истовјетном тексту
- да у складу са овлашћењима из оснивачког акта, Начелници општина Доњи Жабар и
Пелагићево закључе Уговор о оснивању заједничког Центра за социјални рад, у складу са
одредбама члана 12. став 4. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 68/07 и 109/12) и одредбама Закона о социјалној заштити („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 37/12).
23.
Овај Споразум ступа на снагу осмог дана од дана потписивања Начелника
општине Доњи Жабар и Начелника општине Пелагићево.
24.
Овај Споразум се објављује у службеним гласилима општина Доњи Жабар и
Пелагићево.
ПОТПИСНИЦИ:
__. __. 2014. године
Број: _______________/14

__. __. 2014. године
Број: ____________/14

ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР
ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић
Симо Стакић
____________________________________
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На основу чл. 30. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом 26. Статута
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/05, Ванредни
број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.) и чланом 108. Пословника Скупштине општине Доњи
Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,број 1/05, 4/05-исправка и Ванредни број
9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар је на 21. редовној сједници одржаној 22.
децембра 2014. године, донијела следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада зимске службе на подручју општине Доњи Жабар за зимску
сезону 2014/2015. годину.
II
Програм из тачке I. у прилогу чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен и у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 01-022-90/14
22. децембар 2014. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

ПРОГРАМ
РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ 2014/2015. ГОДИНУ
УВОД

Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број
124/11), општинском Одлуком о комуналним дјелатностима и комуналном реду ("Службени
гласник општине Доњи Жабар", број 4/11-Први Пречишћен текст) и Правилником о
одржавању јавних путева и објеката ("Службени гласник Републике Српске", број 23/05) је
утврђено чишћење јавних површина и уклањање снијега и леда и то у периоду од
15.новембра текуће до 15.марта наредне године.
Реализација наведених послова вршиће се у складу са потребама.
I
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
1. Пут од центра насељеног мјеста Човић Поље,преко Видаковића раскрснице,Милине
липе, Доњег Поља, до магистралног пута Пелагићево - Лончари М1.8 (Ловац), у
дужини од 10.3 km, Л-1
2. Пут од Милине липе до магистралног пута Лончари-Тузла (код Ђорђића), у дужини
од 1.5 km, Л-2
3. Пут кроз Цвијане (од пута Р462) до границе са КО Човић Поље, у дужини од 2.1 km,
Л-3
4. Пут кроз Миливојевиће (нови), у дужини од 1.1 km, Л-4
5. Пут Петковића раскрсница-Жаркића мост, у дужини од 0.6 km, Л-5
6. Пут кроз Круниће, у дужини од 1.2 km, Л-6
7. Стари пут за Орашје (Косановић-Лепница), у дужини од 3 km, Л-7
8. Дријенски пут, у дужини од 1.7 km, Л-8
9. Пут за Јењић, у дужини од 2 km, Л-9
10. Пут од магистралног пута Лончари - Орашје ("Станара") кроз центар Човић Поља
(Школа) до границе са КО Обудовац, у дужини од 4.7 km, Л-10
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11. Пут за Матиће од зграде школе у Човић Пољу до границе КО Матићи, у дужини
од1.3 km, Л-11
12. Пут кроз Вуковиће, у дужини од 1.6 km, Л-12
13. Пут кроз Јуришиће, у дужини од 1 km, Л-13
14. Пут кроз Поповиће, у дужини од 1,2 km, Л-14
15. Пут кроз "Зариће" (Човић Поље), у дужини од 0,43 km, Л-17
16. Пут у "Баре" (Доњи Жабар), у дужини од 0,5 km, Л-15
17. Пут према мјесном гробљу у Доњем Жабару(насип), у дужини од 1,45 km, Л-16
18. "Дујковача"2 (к.ч. 1158/60, КО Лончари), у дужини од 0,5 km, Л-18
19. "Дујковача"3 (к.ч. 1158/69, КО Лончари), у дужини од 0,55 km, Л-19
20. "Дујковача"4 (к.ч. 1158/155, КО Лончари), у дужини од 0,6 km, Л-20
21. "Дујковача"5(к.ч. 1158/168, КО Лончари), у дужини од 0,6 km, Л-21
22. Пут кроз Ристиће и Вуковиће до мјесног гробља у Доњем Жабару, у дужини од 1,16
km, Л-22
23. Пут кроз Миливојевиће и Стојшиће почиње од улице Светог Саве (од продавнице у
Доњем Пољу), обухвата к.ч.бр. 2652/1, 2652/5, 2363/1 и дио к.ч.бр.3459, све к.о. Доњи
Жабар, и излази на улицу Светог Саве код куће Симе Вуковића,у дужини од 1463 m,Л-23
24. Пут поред Старог Храста почиње од Магистралног пута Тузлаа М1.8 Орашје (од
Улице Цара Лазара у Лончарима) и обухвата земљиште означено као к.ч.бр.293, 1259 и
1258, све к.о. Лончари, део к.ч.бр.3424 и 3427 к.о. Доњи Жабар, и спаја се са улицом
Српском у Доњем Жабару, дужине 1262 m, Л-24
Укупна дужина локалних путева на подручју општине Доњи Жабар износи 41 815 m1.
II
Локални путеви на подручју општине Доњи Жабар утврђени су Одлуком о одржавању,
заштити, развоју и управљању локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељу
("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 5/11- Други Пречишћен текст и 9/11измјена и допуна).
III
Одржавање локалних путева и улица у насељеном мјесту повјерава се правном лицу
изабраном у складу са Законом о јавним набавкама Б и Х (члан 17. Одлуке о одржавању,
заштити, развоју и управљању локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељу
("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 5/11 – Други Пречишћен текст и 9/11измјена и допуна ).
IV
Послови одржавања локалних путева и улица у насељу на подручју општине Доњи Жабар
су повјерени предузећу „GALAX – NISKOGRADNJA“ ДД из Брчког.
V
Сњежне падавине је потребно уклањати са коловоза локалних и других путева и других
јавних површина одмах по започињању падавина, а обавезно када достигну висину која
онемогућава или знатно отежава њихово редовно коришћење и употребу, односно када
угрожавају безбиједно одвијање саобраћаја.
VI
Уклањање сњежних падавина је потребно вршити одговарајућим возилима, машинама и
опремом, према прописаним стандардима.
VII
У случају већих сњежних падавина, поред свих локалних путева, п р и о р и т е т н и су и
сви путеви који воде према мјесним гробљима на подручју општине Доњи Жабар.
VIII
Овлаштени давалац комуналних услуга („GALAX – NISKOGRADNJA“ ДД из Брчког)
дужан је сњежне падавине уклањати и са прикључних прилаза и приступа који повезују
јавне локалне путеве и јавне објекте (локални и државни органи и организације, Мјесне
заједнице, основне школе и друге јавне установе).
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IX
У случају појаве поледице, као и у превентивне сврхе, коловози локалних јавних путева и
друге јавне површине и по утврђеним приоритетима, је потребно посипати средствима која
спречавају стварање поледице, леда, односно клизање и убрзавање отапања снијега и леда.
X
Снијег и лед који се уклања са јавних површина скупља се на гомиле, на мјестима погодним
за одвоз.
Обрађивач:
Предлагач:
Самостални стручни сарадник за комуналне дјелатности
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
и заштиту животне средине
Жељко Марјановић, инж.пољ.
Драгиња Ђорђић
дип.инж.заштите на раду и животне средине
____________________________________

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
175
Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чл.17. и чл.
86.ст.3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ„бр.39/14), чл.2. Правилника о
о поступку директног споразума (“Службени гласник БиХ”, бр. 90/14) и чл. 44. Статута
Општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05 и 7/12), доноси
следећу

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА-КАРТИЦЕ ЗА
КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
I
Приступа се поступку јавне набавке роба- картице за канцеларијско пословање за потребе
писарнице општине Доњи Жабар.
II
Процењена вредност јавне набавке је 200,00 КМ са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2014.
годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за канцеларијски
материјал”, економски код 412310, потрошачка јединица 0072130.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-404-25/14
19.12.2014.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р.
____________________________________
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176
Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чл.17. и чл.
86.ст.3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ„бр.39/14), чл.2. Правилника о
о поступку директног споразума (“Службени гласник БиХ”, бр. 90/14) и чл. 44. Статута
Општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05 и 7/12), доноси
следећу

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА-НОВОГОДИШЊИ РЕКЛАМНИ
МАТЕРИЈАЛ
I
Приступа се поступку јавне набавке роба- канцеларијски материјал за потребе општинске
управе општине Доњи Жабар.
II
Процењена вредност јавне набавке је 600,00 КМ са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2014.
годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за остали режијски
материјал-трошкови за рекламни материјал”, економски код 412390, потрошачка јединица
0072130.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-404- 26/14
19.12.2014.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р.
____________________________________
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Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чл.17. и чл.
86.ст.3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ„бр.39/14), чл.2. Правилника о
о поступку директног споразума (“Службени гласник БиХ”, бр. 90/14) и чл. 44. Статута
Општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05 и 7/12), доноси
следећу:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА-НОВОГОДИШЊИ
ПАКЕТИЋИ
I
Приступа се поступку јавне набавке роба- новогодишњи пакетићи за децу запослених у
општини Доњи Жабар.
II
Процењена вредност јавне набавке је 285,00 КМ са ПДВ-ом.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за
2015.годину.
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Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за отпремнине,
награде и једнократне помоћи-расходи за остале награде и једнократне помоћи”, економски
код 411230, потрошачка јединица 0072130.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-404- 27/14
23.12.2014. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р.
____________________________________

178
Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чл.17. и чл.
86.ст.3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ„бр.39/14), чл.2. Правилника о
о поступку директног споразума (“Службени гласник БиХ”, БР. 90/14) и чл. 44. Статута
Општине Доњи Жабар(„Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05 и 7/12), доноси
следећу

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА- ИЗГРАДЊА СЕПТИЧКЕ
ЈАМЕ НА ОБЈЕКТУ ПОДРУЧНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ЛОНЧАРИМА
I
Приступа се поступку јавне набавке радова-изградња септичке јаме на објекту Подручне
основне школе у Лончарима.
II
Процењена вредност јавне набавке је 5.500,00 КМ без ПДВ-а.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за
2015.годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „ издаци за изградњу и
прибављање пословних објеката и простора-наставак изградње Подручне основне школе у
Лончарима”, економски код 511120, потрошачка јединица 0072130.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.
V
Предвиђени почетак реализације уговора је одмах, по потписивању уговора, а крајњи рок
завршетка је 10.01.2015.године.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-404- 21/14
25.12.2014.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р.
____________________________________
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168. Одлука о измјени и допуни Одлуке о стипендирању и награђивању
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169. Одлука о измјени Одлуке о накнадама за вршење послова Скупштине
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канализацију
172. Одлука о измјени Одлуке о мртвозорничкој служби на подручју
општине Доњи Жабар
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
175. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба-картице за
канцеларијско пословање
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177. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба-новогодишњи
пакетићи
178. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова-изградња септичке
јаме на објекту Подручне Основне школе у Лончарима
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Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник: Митар
Митровић дипл. правник Секретар Скупштине општине Доњи Жабар.
Тел/факс:054/875-100. "Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по
потреби. Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: 562-011-00000765-86 код
НЛБ Банке Бања Лука-Филијала Брчко.
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